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Despacho n.o 2345/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subsubdelegação do TGEN AGE, por delegação recebida do GEN CEME, foi regularizada a situação administrativa do FUR RC 377 NIM 09475800, Fernando Pedro Jesus
Rosa, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR,
contando a antiguidade desde a data que se indica, a partir da qual
tem direito ao vencimento do referido posto:

Despacho n.o 2350/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por Subdelegação do
MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foi regularizada a situação administrativa
do 2SAR RC 725 NIM 15154900, Daniel Ferreira Almeida, nos termos
da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o e da alínea c) do n.o 1 do
artigo 396.o, contando a antiguidade desde a data que se indica, a
partir da qual tem direito ao vencimento do referido posto:

Data de antiguidade de furriel — 22 de Novembro de 2003;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 22 de Maio de
2003.

Data de antiguidade de furriel — 9 de Julho de 2002;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 9 de Janeiro
de 2002;
Data de antiguidade de segundo-sargento — 9 de Julho de 2003;
Data de antiguidade de segundo-sargento (regularizada) — 9 de
Janeiro de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 2346/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foi regularizada a situação administrativa
do 2SAR RC 609 NIM 15465898, Paula Cristina de Oliveira Marques,
nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR e da
alínea c) do n.o 1 do artigo 396.o do EMFAR, contando a antiguidade
desde a data que se indica, a partir da qual tem direito ao vencimento
do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 9 de Julho de 2002;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 9 de Janeiro
de 2002;
Data de antiguidade de segundo-sargento — 9 de Julho de 2003;
Data de antiguidade de segundo-sargento (regularizada) — 9 de
Janeiro de 2003.
9 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 2347/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foi regularizada a situação administrativa
da FUR RC 377 NIM 02356501, Eva Marisa Mendes Rodrigues Soares, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR,
contando a antiguidade desde a data que se indica, a partir da qual
tem direito ao vencimento do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 22 de Novembro de 2003.
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 22 de Maio de
2003.
9 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel
P. Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 2348/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foi regularizada a situação administrativa
da 2SAR RC 609 (NIM 04433896) Adriana Afonso Ribeiro, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR e da alínea c)
do n.o 1 do artigo 396.o do EMFAR, contando a antiguidade desde
as datas que se indicam, a partir das quais tem direito ao vencimento
do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 9 de Julho de 2002;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 9 de Janeiro de 2002;
Data de antiguidade de segundo-sargento — 9 de Julho de 2003;
Data de antiguidade de segundo-sargento (regularizada) — 9 de
Janeiro de 2003.
9 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 2349/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foi regularizada a situação administrativa
do 2SAR DISP 195 NIM 09015097, Dário Nunes Batista, nos termos
da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o e da alínea c) do n.o 1 do
artigo 396.o, contando a antiguidade desde a data que se indica, a
partir da qual tem direito ao vencimento do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 9 de Julho de 2002;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 9 de Janeiro
de 2002;
Data de antiguidade de segundo-sargento — 9 de Julho de 2003;
Data de antiguidade de segundo-sargento (regularizada) — 9 de
Janeiro de 2003.
9 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.

9 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 2351/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foram promovidos ao posto de segundo-sargento RC, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 396.o do
EMFAR, contando a antiguidade desde a data que se indica, a partir
da qual têm direito ao vencimento do novo posto, os militares a seguir
mencionados:
FUR RC 377 NIM 02356501, Eva Marisa Mendes Rodrigues Soares — 22 de Maio de 2004.
FUR RC 377 NIM 19864099, Bruno Luís Louro Raimundo — 22 de
Maio de 2004.
FUR RC 377 NIM 09475800, Fernando Pedro Jesus Rosa — 22 de
Maio de 2004.
FUR RC 377 NIM 06064001, José Daniel Vieira Rodrigues Soares — 22 de Maio de 2004.
FUR RC 377 NIM 04915501, Mónica Sofia Ferreira de Oliveira — 22
de Maio de 2004.
9 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 2352/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foi regularizada a situação administrativa
do FUR RC 377 NIM 06064001, José Daniel Vieira Rodrigues Soares,
nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR, contando
a antiguidade desde a data que se indica, a partir da qual tem direito
ao vencimento do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 22 de Novembro de 2003.
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 22 de Maio de
2003.
9 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, CORINF.

Direcção de Recrutamento
Despacho n.o 2353/2006 (2.a série). — Concurso de admissão
de voluntários para a prestação de serviço militar em regime de voluntariado e de contrato na categoria de oficial. — 1 — Nos termos estabelecidos na Lei do Serviço Militar e respectivo Regulamento e no
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, faz-se público que, autorizado por despacho de 19 de Janeiro de 2006 do major-general director de Recrutamento do Exército, proferido por subdelegação do
tenente-general AGE, por delegação de competência do Chefe do
Estado-Maior do Exército, se encontra aberto, pelo prazo de 20 dias
úteis a contar da data de publicação do presente aviso, concurso para
admissão de cidadãos voluntários para a prestação de serviço militar
em regime de voluntariado e de contrato, na categoria de oficial,
visando o preenchimento do total de oito vagas, distribuídas pelas
seguintes áreas funcionais:
AF26 — saúde medicina:
Medicina (com o internato geral concluído até à data de
incorporação) — seis;
AF28 — saúde dentária:
Medicina dentária — duas.
2 — Podem concorrer os cidadãos que satisfaçam os requisitos
gerais de admissão.

